
«Учитель року – 2022»

Фрагмент 

дистанційного уроку



Умови конкурсного випробування 

«Фрагмент дистанційного уроку»

• Мета: демонстрація конкурсантом/конкурсанткою

педагогічної майстерності з організації освітнього процесу в

дистанційному режимі.

• Тривалість фрагменту дистанційного уроку в синхронному

режимі – до 15 хвилин; запитання журі – до 5 хвилин.



Умови конкурсного випробування 

«Фрагмент дистанційного уроку»

• Формат: проведення фрагменту дистанційного уроку з
вивчення нового матеріалу та первинного застосування нових
знань в синхронному режимі взаємодії зі здобувачами освіти, з
якими працює вчитель.

• Кейс конкурсного випробування (клас, тема уроку)
визначається конкурсантом/конкурсанткою самостійно
відповідно до навчальної програми з урахуванням календарно-
тематичного плану (допускається перенесення тем з обов’язковим
дотриманням наступності та послідовності засвоєння
навчального матеріалу).



Умови конкурсного випробування 

«Фрагмент дистанційного уроку»

• Конкурсанти не пізніше ніж за добу до початку конкурсного
випробування надають членам журі:

1) доступ до уроку;

2) технологічну карту уроку, де відображено: тему, мету, цілі та завдання
уроку; етапи уроку, а також форми організації уроку, методи та засоби
навчання; діяльність вчителя та учнів; електронні освітні ресурси
(ЕОР), що використовуються на уроці або під час самостійної роботи
учнів; способи оцінювання діяльності учнів та форми зворотного
зв’язку.



Умови конкурсного випробування 

«Фрагмент дистанційного уроку»

• Оцінюється: знання предмета; спрямованість на формування

цілісності знань, предметних та ключових компетентностей,

цінностей і ставлень; реалізація наскрізних змістових ліній;

активізація пізнавального інтересу учнів, стимулювання самостійності

та організація самостійної діяльності; організація навчальної взаємодії

та зворотного зв’язку; доступність та якість дидактичного,

ілюстративного матеріалу; доцільність вибору цифрових технологій,

раціональність використання мультимедійних технологій, ЕОР,

інтерактивних вправ; дотримання санітарного регламенту.



НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

• Наказ МОН України від 08.09.2020 р. № 1115 «Деякі питання організації

дистанційного навчання» Положення про дистанційну форму здобуття повної

загальної середньої освіти

• Лист МОН від 02.11.2020 № 1/9-609 «Щодо організації дистанційного

навчання»

• МОН України Методичні рекомендації «Організація дистанційного навчання

в школі» (травень 2020)

• Наказ МОЗ України від 25.09.2020 № 25.09.2020 р. № 2205 «Про

затвердження санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20#Text


ТРИВАЛІСТЬ 

СИНХРОННОЇ РОБОТИ

• для учнів 1 класу – не більше 10 хвилин

• для учнів 2-4 класів – не більше 15 хвилин

• для учнів 5-7 класів – не більше 20 хвилин

• для учнів 8-9 класів – 20-25 хвилин

• при здвоєних навчальних заняттях для учнів 10 – 11 класів – не 

більше 25 – 30 хвилин на першому навчальному занятті та не 

більше 15 – 20 хвилин на другому навчальному занятті. 



СИНХРОННИЙ РЕЖИМ 

І ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ

• Під час онлайн-уроку вчитель має не забувати про чергування

розумової активності з фізичною, пропонуючи учням руханки та ігри,

проводячи гімнастику для очей.

• Розяснення в Методичних рекомендаціях за цим посиланням.

• У додатку 3 регламенту можна ознайомитися з переліком вправ для

профілактики зорової та статичної втоми дітей

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/metodichni recomendazii/2020/metodichni recomendazii-dustanciyna osvita-2020.pdf
https://www.reestrnpa.gov.ua/REESTR/RNAweb.nsf/alldocact2/re35394$0000_00_00?OpenDocument&link4&g-recaptcha-response=03AGdBq25bgut3pAb-fhOmsVbleeVSeyBmkTl2yOypvpddFT3xezmQ_hXC9IFKJd7sAyQenJPFxBF7IktVi4vK7Cma_gMeIiLl-oDRyX9LnEPtIOstjpUo4gXvwgESNlBDkhA-ODIpBo6Hl6CofFuFp1hlzEuzfUOsb5jJlOTqzAvyZSmTjto4Qkm57Vp9v1rnVKU55mB6l--7IjBjm3L5cROWzfKRsWkW2of-NzbxNO4RKd77AJUKvLDG7uzoB-mBUmGxFCJMYoqmrNX_ZpsBCOd3gpFz5krbXqByky0JJAVcGuZugXVoUs8vUwf-OCgxH85YNqv054UdhneWKlp7ZFYJ0k_iuEfoc0EpEbAeiwrkyZVJ3cocK0tmDSXyFHPIJsKTZU5HDKYJVQBXnxX8g6hmCksP6aUiOQSCtFlG3FwC0QpMwKS3GDX9V2NpdW2Irc04XY1bXrYiZQzhvZ94ZO59tSaLVCKjMg


ВАЖЛИВО при підготовці!

• Основне завдання: забезпечення якісного освітнього процесу, а не

створення високотехнологічного онлайн продукту. Якісний в першу

чергу в плані осягнення запланованих навчальних результатів.

• Важливі аспекти, окрім оволодіння інформаційно-комунікаційними

технологіями, на які потрібно звернути увагу:

1) Підготовка

2) Проведення фрагменту дистанційного уроку

3) Відповіді на запитання



ТЕХНОЛОГІЇ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

• Педагогічні технології дистанційного навчання — це технології
опосередкованого активного спілкування вчителя та учнів з
використанням телекомунікаційного зв’язку та методології
індивідуальної роботи учнів з структурованим навчальним матеріалом,
представленим у електронному вигляді

• Інформаційні технології дистанційного навчання — це технології
створення, передачі і збереження навчальних матеріалів, організації і
супроводу навчального процесу дистанційного навчання за допомогою
телекомунікаційного зв’язку



ПЛАНУВАННЯ

Переглядаємо календарне планування

• Ретельно аналізуємо тему уроку, очікувані результати, форми

роботи, ресурси, систему оцінювання

• Даємо відповіді на питання: Що виносимо на самостійне

виконання (асинхронно)? Що опрацюємо під час зустрічі в

реальному часі (синхронно)?

• Визначаємося: Які онлайн інструменти застосуємо?



ПЛАНУВАННЯ

• Попередня рефлексія теми уроку

• Даємо відповіді на питання:

Що учень має вміти на кінець уроку?

Як це перевірити?

• Прораховуємо ризики

• Чіткі інструкції учням щодо ВСЬОГО



ОЦІНЮВАННЯ

Відповідаємо на питання:

• Чи проводимо оцінювання?

• Як проводимо оцінювання?

• В якому режимі проводимо оцінювання?

• Як забезпечити академічну доброчестість?

• Які фактори вплинуть на результат?



АСИНХРОННИЙ РЕЖИМ

• Обираємо платформу для асинхронної роботи

• Враховуємо, що виконання роботи вдома зазвичай забирає вдвічі більше

часу

• Пам’ятаємо, що в учнів не завжди є належні технічні/побутові умови

(Завдання на вибір)

• Робота в асинхронному форматі - «перевернутий» клас

• ВАЖЛИВО! Чіткі дедлайни. Нагадайки «Перевірте чи…»



ПРАВИЛА ПОЧАТКУ 

СИНХРОННОЇ РОБОТИ 

• Закритий мікрофон

• Відкрита вебкамера

• Власний акаунт, українською мовою

• Щось незрозуміло… в чат

• Хочу щось сказати… в чат

• Є питання… в чат

• Режим галереї (Zoom)/мозаїки (Google Meet)…



СИНХРОННИЙ РЕЖИМ

• Враховуємо:  

Робота має тривати не більше, ніж 15 хвилин

Правило «5 хвилин» - не говоримо без перерви довше 5 хвилин

• Оптимально: 

Одночасне використання відеоконференції та чату

Під час синхронної роботи – комунікація.

• Формат: вивчення нового матеріалу та первинне застосування нових знань



ЗВУК – це пріоритет 

Що допоможе:

• Якщо звук погіршився через поганий зв’язок, вимкніть камеру. Краще

пожертвувати зображенням, ніж голосом

• Щоб не було луни від голосу, скористайтесь навушниками, вимкніть

мікрофони (динаміки) на інших пристроях в аудиторії

• Прослідкуйте, щоб поруч не було зайвих паперів (шурхіт може

заважати)

• Запитайте на початку та в разі сумнівів, чи добре вас чути



ЗОБРАЖЕННЯ теж важливе

Зверніть увагу на наступні деталі: 

• Камера. Зверніть увагу, де розміщена камера. Краще, якщо ви дивитесь в неї 

або в тому ж напрямку. Це забезпечує відчуття зорового контакту 

• Де сидіти/стояти Врахуйте відстань від камери. Більша відстань дає вам 

свободу жестів. Але це можна роботи, лише якщо ви впевнені, що якість 

звуку не постраждає (бо звук-пріоритет) 

• Жести, допомагають висловити думку. Але є й такі, що можуть відволікати



ТАЙМІНГ – не обговорюється

Його потрібно дотримуватись

Вам можуть допомогти:

• Годинник на екрані 

• Під час підготовки, перевірте, скільки часу займає ваш урок. 

• Врахуйте можливі перебої зі зв’язком чи інші технічні моменти.

• При підготовці виділіть ключові моменти, та моменти, від яких в разі 

цейтноту, можна відмовитись. 



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

ПРИ ОЦІНЮВАННІ

Способи забезпечення академічної доброчесності при

дистанційному навчанні:

• технічні 

• методичні 

• стратегічні



МЕТОДИЧНІ

• Перевага завданням, що оцінюють результати навчання вищих рівнів

(таксономія Блума)

• Різноманітність форматів (відео, аудіо, презентації, заповнення таблиць,

моделей, онлайн сервіси)

• Рефлексивні питання щодо досвіду навчання. Наприклад, Що з вивченого у

темі викликало у вас найбільше складнощів і чому?

• Тести «з відкритою книгою», тобто дизайн тесту припускає користування

підручником або іншими джерелами.



ТЕХНІЧНІ та СТРАТЕГІЧНІ

• Обмежений час на виконання завдання 

• Рандомізація питань/ варіантів відповіді 

• Демонстрація по одному питанню на екран 

• Послідовний перегляд питань 

•Узгоджувати заплановані завдання

•Прораховувати час на виконання завдання



ВІДПОВІДАЄМО НА ЗАПИТАННЯ 

• Відповідаємо:

Чітко, лаконічно, впевнено, конкретно…

• Пам'ятаємо: 

Особливості класу…  

• Розуміємо: 

Мету, структуру уроку, форми роботи, методичні стратегії… 



БАЖАЮ ЗДОРОВ'Я! 

УСПІХІВ У КОНКУРСІ!


